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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE ARTES” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Na história do ensino de Arte no Brasil, ao longo dos anos 1920 e 1970, as escolas tinham por 

experiência no que diz respeito a esta modalidade de ensino, uma influência da estética modernista, 

tendo uma base nas tendências da Escola Nova. Considerado isso é possível afirmar que: 

A) Essas práticas envolviam o respeito ao desenvolvimento natural da criança, às suas 

necessidades e valorizando suas variadas formas de expressão.  

B) Passaram a adotar um modelo diretivo centralizado nos princípios de professor como 

detentor dos direcionamentos e limites da educação, além da prática constante baseada em 

modelos de fórmulas convencionais.  

C) Tinham seus princípios baseados em um modelo libertário, que agora tratava a relação entre 

professor e aluno de forma democrática e horizontal, ou seja, o professor passava a ser um 

facilitador de conteúdos.  

D) O aluno ainda não adquiriu o protagonismo necessário, porém nesse momento o respeito por 

suas sugestões, opiniões e princípios poderiam servir como auxílio ao desenvolvimento 

teórico por parte do professor.  

 

02. (1) Enquanto pressuposto da experiência estética, a mesma é um processo individual e intransferível, 

mesmo aquelas experiências carregadas de valores coletivos de arte e cultura. (2) Tanto que o professor 

de Arte tem por função auxiliar na busca dos alunos por interesses, modos de conhecimento e 

experiências que auxiliem nessa prática individual, possibilitando uma alfabetização estética em seus 

alunos. 

As afirmações acima estão: 

A) Ambas incorretas, pois os valores estéticos e suas interpretações são dados objetivos da 

realidade, podendo ser transmitidos categoricamente.  

B) Somente a primeira afirmação está correta, pois a segunda parte do pressuposto de que os 

alunos possuem bagagem para exercerem práticas de fruição estética. 

C) Somente a segunda afirmação está correta, ao passo que a primeira se baseia em um 

pressuposto subjetivo há muito ultrapassado pela interpretação estética racional e científica.  

D)  Ambas as afirmações são verdadeiras, considerando que a arte tem seu papel enquanto 

significação e fruição estética, com o indivíduo fazendo parte do processo de interpretação do 

conteúdo da obra. 

 

03. No teatro clássico, dividido entre seus gêneros principais, o gênero dramático descreve e se 

preocupa em: 
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A) Apresentar conflitos humanos diversos de grande intensidade emocional.   

B) Gerar a catarse em seu público, provocando assim um alívio emocional no final. 

C) Valorizar grandes histórias de valor social, sempre baseados em princípios do sofrimento 

humano. 

D) Compactar morais sobre o comportamento em formas de lições sintéticas ao final das 

apresentações. 

 

04. Entre as mais recentes descobertas sobre as formas artísticas pré-históricas são encontrados 

alguns padrões nas temáticas escolhidas, assim as representações gráficas mais antigas da pré-

história retratavam: 

A) Representações antropomórficas de divindades e seres espirituais da caça e da colheita. 

B) Representações que simbolizam a fartura das colheitas, além da fertilidade de figuras 

femininas grávidas. 

C) Figuras de animais, cenas de caça, assim como gravuras e desenhos de mãos humanas. 

D) Estruturas familiares primitivas, com a representação de suas rotinas diárias de caça, colheita 

e religião. 

 

05. Nesse período histórico da arte as igrejas eram avantajadas e com aspecto de grande solidez, por 

esse mesmo motivo tinham a aparência de grandes fortalezas voltadas para o culto e a fé cristã. Seu 

estilo destacava-se, dentre outros motivos, por suas abóbadas de arco, ou de berço. O período 

artístico citado corresponde ao: 

A) Gótico. 

B) Românico. 

C) Bizantino. 

D) Neoclássico. 

 

06. Sua origem enquanto movimento artístico ocorreu como forma de oposição as regras estéticas 

da proposta impressionista, mas foi duramente criticado, mesmo que futuramente grandes e 

renomados artistas fossem considerados representantes desse movimento. Sua temática é leve, 

alegre e tem por princípio uma expressividade alegre, onde as cores utilizadas não possuem relação 

direta com os objetos reais ali representados. Trata-se do movimento: 

A) Fauvismo. 

B) Pós-impressionismo. 

C) Simbolismo. 

D) Primitivismo. 
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07. Observe a imagem:  

 

A imagem acima se trata de uma pintura do período moderno que corresponde ao movimento 

artístico do: 

A) Maneirismo. 

B) Neoclassicismo. 

C) Romantismo. 

D) Quatrocentismo.  

 

08. Os programas suplementares assegurados pelo Estado para os alunos de ensino fundamental, 

segundo o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54, são:  

I - Material didático-escolar; 

II - Transporte; 

III - Alimentação; 

IV - Assistência à saúde. 

Assinale corretamente: 

A) Todas estão corretas. 

B) Somente a III está incorreta. 
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C) Somente a IV está incorreta.  

D) Somente a II está incorreta. 

 

09. Segundo o texto das Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional, “os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino”, possuem algumas 

incumbências que deverão ser seguidas. Das incumbências relacionadas abaixo, assinale aquela que 

não corresponda a este artigo:  

A) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 

B) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 

C) Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 

com a escola. 

D) Assumir o transporte escolar dos alunos matriculados.  

 

10. A fase do desenvolvimento infantil onde a criação passa a ter a capacidade de um pensamento 

autônomo, baseado em hipóteses e deduções leva o nome, segundo Jean Piaget de: 

A) Operatório-concreta. 

B) Pré-operatória. 

C) Operatório-formal. 

D) Sensório-motor.  

 

11. Fazendo uma análise sintética da produção artística brasileira barroca é correto afirmar que: 

A) A arte produzida seguia os mesmos cânones praticados pelos artistas europeus, devido a 

escola artística que aqui se formava. 

B) Os temas do sagrado ficaram em segundo plano devido a maior parte das obras produzidas 

serem de artistas pouco envolvidos com a igreja. 

C) Foi espontânea e espalhada igualmente por todo o território nacional, possuindo grande 

representatividade estética em todos os estados brasileiros, mantendo um grande nível de 

qualidade. 

D) Os artistas, de modo geral, não possuíam formação técnica e estética, logo, em sua maioria 

eram autodidatas, cuja arte se voltava a temáticas religiosas. 

 

12. Na história da educação artística brasileira o Canto Orfeônico foi instaurado como disciplina 

obrigatória no currículo do ensino secundário no país, seu idealizador e propagador foi: 

A) Heitor Villa-Lobos. 

B) Carlos Gomes.  

C) Antônio Carlos Jobim. 
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D) Alberto Nepomuceno.  

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 
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A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 
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20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


